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  مقدمة الناشر

كافة بتناول  نحن نعنى يف املجموعة العربية للتدريب والنرش عىل نحو خاص  
ما هيم   وكلواملتغريات املتالحقة ومتطلبات اإلصالح اإلداري واالقتصاديالقضايا 
املشرتك مع  والتعرف أيضا عىل التجارب العاملية الناجحة للوصول إىل اهلدف املنظامت

من اخلرباء  عمالئنا يف رفع وتطوير الكفاءات البرشية مرتكزين بذلك عىل قاعدة بيانات
وعمليا بام  لني لتنفيذ وإدارة كافة الربامج علمياواملتخصصني واالستشاريني املؤه
 والنرشللتدريب  كام يتضمن نشاط املجموعة العربية ،يتواكب مع طبيعة عمل املنظامت

ظهرت احلاجة إىل تفعيل  القيام بجميع أنواع االستشارات يف كافة التخصصات وقد
لتخاطب احتياجات حمددة  للتدريب والنرشنشاط الربامج التدريبية يف املجموعة العربية 
بدراسة وحتديد االحتياجات التدريبية  للرشكات واجلهات املختلفة من خالل القيام

وذلك لرفع معدالت أداء  للرشكات وتصميم برامج خاصة تفي هبذه االحتياجات
 .العاملني وتنمية مهاراهتم املختلفة

 

 الربامج هاعات املختلفة ونذكر من هذ حتتاجها القطالتيتغطى كافة التخصصات   
 :عىل سبيل املثال

 . املختلفةاإلدارية األعامل للمستويات وإدارة واإلرشافية اإلداريةاملهارات   =
 .املهارات السلوكية والقيادية  =
 .املحاسبة بجميع فروعها وختصصاهتا  =
 . املالية واالستثامرواإلدارةالتمويل   =
: 

 عىل التلقني ه يعتمد بدورالذي التقليدي التدريب عىل األسلوب يفال نعتمد   
 ولكن نرى أن التدريب بمفهومه احلديث جيب أن يعتمد عىل ، املحارضاتوإعطاء

 قد التي املتدرب عىل طرح املشكالت  ومساعدة..احلوار والنقاش وتبادل اخلربات
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 من املرجوة حتقيق االستفادة إىل عمله ووضع تصوراته للحلول بام يؤدى يفتواجهه 
  : التدريب عىل العديد من األساليب مثليف ونعتمد .حضور الربنامج

 .دراسة ومناقشة احلاالت العملية  =
 .االستقصاءات وتبادل اآلراء واملقرتحات  =
 تدريبيةاألفالم ال  =
 .متثيل األدوار  =

 بأحدث الوسائل إعدادها تم التيكذلك لدينا جمموعة متميزة من قاعات التدريب  
  تقديم خدمة تدريبية عىل أعىل مستوى من اجلودة إىلالسمعية والبرصية بام يؤدى 

: 

 هناك نوعان من الربامج  
 

 بإرساهلا نقوم والتي بتواريخ وأماكن حمدده السنوية اخلطة يف ةاملدرجوهى الربامج   
 وبعد ذلك نتلقى ،العريب أنحاء العامل يف بداية كل عام للمؤسسات واهليئات واجلهات يف
  . عىل تلك الربامجةلرتشيحات من اجلهات املختلفا

 

 امج يف املجاالت والقطاعات عىل مجيع الربالسنويةنظرا لصعوبة احتواء خطة الربامج   
 مالئمة قد تكون غري باخلطة املدرجة وكذلك مواعيد وأماكن الربامج املختلفة واألنشطة

 متخصص تفصييللبعض اجلهات أو املؤسسات أو قد تطلب جهة ما تنفيذ برنامج 
 بالتحديد لذلك يتم تنفيذ برامج تعاقديه يتم تصميمها اجلهةيتامشى مع طبيعة عمل تلك 

  . املكان والزمان املناسب هلايف بشكل خاص الطالبة اجلهةلبية احتياجات لت
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 للمؤسسات واهليئات ترتاوح مدهتا قصرية وتنفيذ برامج تدريبيه وإعدادتم تصميم   
 وهى ما تأهيلية وهناك برامج ..ىل أربعة أسابيعإ) مخسة أيام عمل (تدريبيمن أسبوع 

ن أسبوعا ي وعرشة أربعإىلوترتاوح مدهتا من ثامنية أسابيع ) لوماتدب(يطلق عليها 
    .الطالبة اجلهةتدريبيا وحسب ظروف 
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 مقدمة
  املوارد البرشية، فليس هناك ممارسةإدارةتعترب الوظيفة هي الركيزة األساسية يف   

 ني نختارً املورد البرشية إال وكانت الوظيفة طرفا فيها، فحإدارةتقريبا من ممارسات 

  املناسبني، فإننا نختارهم لوظائف معينة، وهم مناسبون هلذه الوظائف دوناألفراد

 .غريها
املوارد البرشية يف  إدارة خمتلفون فالوظائف كذلك خمتلفة وإن وظيفة األفرادفكام أن   

املناسب يف املكان  أي منظمة أو مؤسسة هي التوفيق بني هذين االختالفني ووضع الرجل
كفاءة وفاعلية استخدام   املوارد البرشية هو رفعدارةسب، حيث إن اهلدف الرئييس إلاملنا

املسار الوظيفي  ن منظامت العمل العربية تفتقر إىل عنرص ختطيط إ.العنرص البرشي
للمنظمة،  ووضع اخلطط الوظيفية للعاملني، وذلك بسبب انعدام أو عدم وضوح الرؤية

 . السليم للعمل والعاملنيوعدم وجود التخطيط االسرتاتيجي
 من األفرادختطيط وتنمية املسار الوظيفي يركز عىل حتقيق التوافق والتطابق بني  نإ  
وبني الوظائف والنمو الوظيفي من جهة األخرى، وما يطرأ عىل هذا العامل بأمجعه  جهة
 .تغيريات وثورات معرفية وتكنولوجية من
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 العنرص البرشي يف إدارةيتباين الكتاب يف تعبريهم عن النشاط املسؤول عن   
 العاملني األفراد إدارةً قاصدا بذلك األفراد إدارة فمنهم من يستخدم مصطلح ،املنظمة
 املوارد البرشية ليقصد هبا ذلك النشاط إدارة ومنهم من يستخدم مصطلح ،يف املنظمة

/ للمنظامت أو .. . املورد البرشي سواء ما كان منها ضمن قوة العملإدارةول عن املسؤ
 ويذهب فريق ،من هم قادرين عىل العمل ومل تتهيأ هلم فرصة العمل يف منظمة حمددة

 رأس إدارةثالث إىل النظر إىل النشاط من وجهة نظر حماسبية وبعده النشاط املسؤول عن 
زين يف ذلك عىل اعتبار العنرص البرشي يف املنظمة أصل من املال البرشي يف املنظمة مرك

األصول املهمة التي جيب أن تراعي املنظمة يف احلصول عليه واستخدامه معياري الفائدة 
 .والكلفة املتحققة

 ،وجتمع االجتاهات الثالثة عىل أن النشاط اخلاص بالعنرص البرشي يف املنظمة  
 ال بل النشاط ، يعترب من األنشطة املهمة،وصفهوبغض النظر عن املصطلح املستخدم ل

الذي يمكن أن يكسب املنظمة ميزة تنافسية غري قابلة للتقليد من قبل املنافسني كونه 
 عالوة عىل أن ،يتعامل مع اإلنسان الذي ال يمكن تقليده يف حاجاته ورغباته وتوقعاته

ة نشا وتطور إىل ما وصل إليه  املوارد البرشيإدارةاالجتاهات الثالثة تتفق عىل أن حقل 
                                       

 .2009، ة والتطور واملفهوم والوظائف النشأ:وائل حممد جربيل، إدارة املوارد البرشية) 1(
http://hrdiscussion.com  
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ًضمن مراحل تارخيية كانت بداياهتا مع بدايات الفكر اإلداري ممثال بمرحلة ما قبل 
 العلمية ومر عرب خماض تارخيي وحقب زمنية استجاب فيها للتغيريات البيئية دارةاإل

لبدايات مع  فكانت ا،اخلارجية والتغيريات يف بيئة املنظامت وتركيبة املوارد البرشية فيها
غلب أفكاره ومبادئه من حقول قريبة كالعالقات الصناعية واقتصاد العمل أنشاط استمد 

وعلم النفس الصناعي وعلم االجتامع الصناعي وعلم األنثروبوجليا وعلم السلوك 
 تفاعلت تلك احلقول ، العامةدارةالتنظيمي وعلم النفس االجتامعي والعلم السيايس واإل

 املوارد البرشية إدارة ف،األفراد إدارة العاملني ثم إدارةة حقل أطلق عليه بفيام بينها مكون
ً املوارد البرشية اإلسرتاتيجية ليشكل األخري تعبريا واضحا عن إدارةًوأخريا   إدارةً

مسؤولة عن حتقيق املواءمة بني املنظمة والبيئة من خالل حتقيق املواءمة بني الفرد واملنظمة 
 . والفرد والبيئة

 
األنشطة ، والوظائف، و املوارد البرشية بأهنا جمموعة من الربامجإدارةتعرف   

 Human Resourcesاملوارد البرشية ، واملنظمة واملصممة لتعظيم كل من أهداف الفرد
ً الذي كان سائدا أو Personnel األفرادقد حل حمل اصطالح  وًكاصطالح يعترب حديثا

 عندما قامت اجلمعية ، هي نقطة التحول التدرجيية1970لقد كانت سنة ، وقوى العاملةال
 بتغيري املصطلح إيل دارةهي اكرب منظمة متخصصة يف جمال اإل، واألفراد دارةاألمريكية إل

ذلك حتى يتامشى مع األدوار اإلسرتاتيجية املتزايدة للموارد ، و املوارد البرشيةإدارة
ليصبح مديرو املوارد البرشية رشكاء كاملني يف ، و املؤسسات أو املنظامتالبرشية يف نطاق

 .األعامل املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي
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 يف مجيع املنشآت ، املوارد البرشية إيل تلك النشاطات املتخصصةإدارةُتشري وظائف   

تنسيق كل العمليات املرتبطة و  املنشأة بالعاملنيالتي تتعلق بإمداد، وصغرية كانت أم كبرية
يتفق معظم املتخصصني مع الوظائف و، فاعليتها وباستمرار تنميتها باجتاه رفع كفاءهتا
 ، يف منظمة األعاملدارة املوارد البرشية لتلك اإلإدارةالرئيسية الست التي حددهتا مجعية 

  :هذه الوظائف هي
 .ختيار للموارد البرشيةاال، و االستقطاب،التخطيط    1-

Human resources planning , recruitment , and selection 
 Human resources development  تنمية املوارد البرشية    2-
 Compensation and benefits  املكافآت والتعويضات    3-
 Safety and health  الرعاية الصحية والسالمة    4-
 Labor relations  عالقات العمل    5-
 Human resources researches  البحوث يف املوارد البرشية    6-

 املوارد البرشية يف منظمة األعامل دارةإذا ما كانت تلك هي الوظائف األساسية إل  
  :كام يأيت، وتقوم عيل جمموعة من النشاطات وفان كل وظيفة منها تتشكل يف احلقيقة

-1 
 .حرص مكوناته ألجل حتديد متطلباته وحتليل كل عمل  =
بناء التنبؤات لالحتياجات املستقبلية من املوارد البرشية الالزمة لتلبية متطلبات   =

 .عمليات املنشأة
 .تنفيذ اخلطط لتلبية تلك املتطلبات وتطوير وبناء  =
تاجها املنشأة لشغل األعامل املطلوبة اختيار تلك املوارد البرشية التي حت واستقطاب  =

 .فيها
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-2 
 .تأهيل العاملني سواء نحو املنشأة أو العمل  =
 .توجيه أداء العاملني والتطوير وتنفيذ برامج التدريب وتصميم  =
 .تشكيل جمموعات العمل الكفؤة  =
 .تصميم النظم املناسبة لتقييم أداء كل من العاملني  =

-3 
 .املكافآت التي تضمن العدالة لكل عمل وتصميم نظم األجور  =
 .املزايا للعاملني وبرامج اخلدمات وحتديد طبيعة احلوافز  =
 . يف بناء تقييم األداء للعاملنيدارةتوفري املعلومات الالزمة لإل  =

-4 
 .السالمة املهنية للعاملني يف أعامهلمو تنفيذ برامج األمن وتصميم  =
 .حتديد متطلبات السالمة املهنية لكل عمل بام يضمن األداء الكفء  =
 .حتديد جماالت املساعدة للعاملني عند وجود ما يمنع أو يعيق أدائهم  =

-5 
 .بناء جو العمل املالئم بام يعزز الروح املعنوية للعاملني  =
 . قنوات اتصال مفتوحة داخل املنشأةبناء وتصميم  =
 .خارجها وبناء العالقة املرنة مع تنظيامت العاملني داخل املنشأة  =

-6 
 .نيلبناء قاعدة بيانات ختدم نظم املعلومات التي ترتبط بشؤون العام  =
 .بناء مسارات تبادل املعلومات داخل املنشأة وتصميم  =
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   Job Analysis  الوظيفي التحليل  =
 Job Description  الوظيفي الوصف  =
 Recruitment and Selection  والتعيني االختيار نظام  =
 Performance Appraisal  نظام تقييم األداء  =
   Compensation and Benefits System  نظام التعويض واملكافأة  =
   Human Resources Development   تطوير املوارد البرشية  =

 Motivation and Incentives  املوظفني نظام حتفيز  = 
 Human Resources Planning  البرشية ختطيط املوارد  =

 Authorities and Responsibilities  واملسؤوليات وضع الصالحيات  = 
 Organization Structure  وحتديث اهلياكل التنظيمية وضع  =

  Health and Safety  وضع أنظمة السالمة  =  
 Employee Problem Solving  مشاكل العاملني ومعاجلتها دراسة  =

1 
 املوارد البرشية كإحدى وظائف املنظمة العرصية أمهية كبرية يف القرن إدارةتكتسب   

إذ أن ما يميزها عن باقي هذه . ىل أصول املنظمة ألهم وأغإدارةفهي . احلادي والعرشين
 تعمد لإلفادة املثيل من مواردها دارةهذا بافرتاض أن اإل. األصول أهنا أصول مفكرة

فتشجعهم وتدفعهم لالجتهاد واالبتكار وهتيئ مناخا ) مديرين ومرؤوسني(البرشية 
  .ينمي ذلك وينشطه

                                       
اإلدارة العرصية لرأس املال الفكري، غري مبني : امحد سيد مصطفى، إدارة املوارد البرشية. د   )1(

 .دار وسنة النرش
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 بتحديث التجهيزات وتعزيز القدرة التمويلية وحددت أهدافا دارةهتم اإلمهام ا  
طموحة لإلنتاج والتسويق والتمويل وأخرى للتميز عىل املنافسني، فإن كل هذا لن 

وتشري بعض خربات . يتسنى حتقيقه دون برش قادرين حمفزين يعملون بروح الفريق
املة األتوماتية لكنها مل تقوي عىل الكاتب لرشكات تزودت بآالت تلقائية األداء أي ك

فعىل سبيل املثال . استغالهلا لعدم قدرة العاملني عىل استيعاب هذه التكنولوجيا املتقدمة
 أنواال تلقائية األداء مربجمة باحلاسب ىاشرتت إحدى رشكات الغزل والنسج الكرب

التشغيل كلفتها ماليني كثرية لكن أمية احلاسب لدي بعض العامل وتواضع قدرات 
والصيانة لدي البعض اآلخر حال دون استخدام هذه التجهيزات فكان مصريها املخازن 

ويف حاالت أخرى حددت رشكات أهدافا طموحة لتحسني . بدال من عنابر اإلنتاج
. املركز املايل وزيادة احلصة السوقية لكنها فشلت يف حتقيق هذه األهداف عاما بعد عام

سببات داخلية هي تواضع قدرات املديرين وتضخم أعداد ومتثلت أهم األسباب يف م
 . العاملني وانخفاض قدرات ودافعية العاملني وغياب روح الفريق

وجتدر اإلشارة التي أنه بمرور الوقت، تتناقص قيمة موارد مادية مثل املناجم   
قيمتها لكن املوارد البرشية تتزايد . واملباين والتجهيزات اآللية باالستهالك والتقادم

وبالتايل فاملوارد . فبينام اآلالت بالوقت، تتوهج العقول. وإنتاجيتها باخلربات املرتاكمة
  .البرشية متثل أصال تتزايد قيمته وأمهية حسن اإلفادة منه

 املوارد البرشية وغريها من إدارةمن ناحية أخرى فهناك عالقة تكاملية هامة بني   
 أو وظيفة املوارد البرشية تزود إدارات إدارةف. مةاإلدارات أو الوظائف األخرى للمنظ

اإلنتاج والتسويق والشئون املالية والبحوث والتطوير، كل باحتياجاته من األعداد 
والتخصصات املتناسبة مع طبائع أو خصائص األعامل املؤداة ومع أعباء العمل بكل 

 ). أي يف التوقيتات املتناسبة( ومع جداول التنفيذ إدارة
دي أي قصور يف تقدير االحتياجات من املوارد البرشية أو يف االختيار والتعيني ويؤ  
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 املوارد دارةأو التدريب أو احلفز لتعويق أعامل اإلدارات األخرى سالفة الذكر العميلة إل
كام يؤدي لتعذر حتقيق أهداف هذه . أي التي تتلقى خدماهتا تلك وتستفيد منها. البرشية

 املوارد إدارةبينام تسهم كفاءة وفاعلية أداء . هداف العامة للمنظمةاإلدارات ومن ثم األ
البرشية يف دعم أداء اإلدارات األخرى باملنظمة وتيسري بلوغ أهدافها واألهداف العامة 

 . للمنظمة
 

ستوى القومي يف  الفاعلة للموارد البرشية يف منظامتنا، عىل املدارةتظهر أمهية اإل  
 : املحاور الرئيسة التالية

-1 

تغريت أسس الرصاع الدويل يف عامل اليوم واختلفت أنواع التهديدات التي متارسها   
فبعد أن كان فرض النفوذ يتم من خالل القوة العسكرية . دولة أو دول ضد أخرى

األمر ليصبح النفوذ أو الغزو االقتصادي هو األكثر تأثريا واألوسع أساسا، تغري 
 إللغاء الواليات املتحدة األمريكية لتمويل السد – عىل سبيل املثال –أنظر . استخداما

وأنظر أيضا لسعي اليابان الستعادة جزر هوكايدو وكورييل . 1956العايل بمرص عام 
ادي لتحجيم أو إلغاء مساعدات اقتصادية املتنازع عليها مع روسيا بالضغط االقتص

 – 1999(وإىل مواجهة اليابان للتهديدات العسكرية الكورية الشاملية . يابانية لروسيا
بالتهديد بإيقاف أو إلغاء املساعدات الغذائية لكوريا الشاملية، أو بوضع قيود عىل ) 2000

العاملة يف السوق اليابانية، ) أكثر من عرشين بنكا(عمل البنوك الكورية الشاملية العديدة 
 وانظر للتلويح بقطع املساعدات االقتصادية أو .وهي من أكرب أسواق املال اآلسيوية

احلصار االقتصادي الذي تلوح به أو تفرضه دول كربى عىل دول نامية خلالف أو رصاع 
 . سيايس

طبيعية بل إن النفوذ االقتصادي جيئ عرب قوة اقتصادية تقوم ليس فقط عىل موارد   
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 الفاعلة وعىل األداء اجلاد املثمر للعاملني لتعظيم دارةعىل موارد برشية قادرة عىل اإل
وهذا ما . القيمة املضافة، وزيادة الناتج القومي يف خمتلف جماالت النشاط االقتصادي

وهي اليابان والواليات املتحدة ) G8(توافر مثال للدول الصناعية الكربى السبع 
 قوهتا ىوروسيا وكندا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا، ولدول أخرى تتناماألمريكية 
والقاسم املشرتك الذي جيمع .  سواء كربت كالصني أو صغرت كسنغافورة،االقتصادية

برش توافرت هلم عقول مفكرة مبدعة، وقدرات فنية مناسبة . هذه الدول هو ثروة برشية
 املبادأة وااللتزام والوالء وإدمان العمل والتجويد يف وعالية، وسامت سلوكية إجيابية مثل
 كفوءة وفاعلة يف الرشكات إدارةكل ذلك حتت مظلة . األداء واإلخالص وروح الفريق

عىل اختالف أنشطتها وأحجامها وكذا يف املنظامت احلكومية التي تضع الربامج 
مية التي تسهم يف وتقدم اخلدمات احلكو. والسياسات الداعمة ألنشطة هذه الرشكات

 . تعزيز فاعلية إدارهتا
-2 

تسعى الرشكات الكبرية والنشطة عرب العامل لزيادة قدراهتا التنافسية من خالل   
ويقوم هذا كله عىل . اجلودة األعىل واإلنتاج األرسع والتكاليف األقل والكفاءة األعىل

أكفاء وعاملني مدربني مبادئني يعملون بروح الفريق ضمن فرق عقول مديرين عرصيني 
ويف سعي كل دول العامل قاطبة جلذب االستثامرات، عدل كثري من . عمل حمفزة ومتكاملة

هذه الدول ترشيعات االستثامر لتشجيع املستثمرين عىل القدوم بأمواهلم من خالل 
ن خالل العديد من سبل حوافظ هيأت جلذب االستثامرات املحلية األجنبية، وم

 . اإلصالح املايل واالقتصادي
لذلك تزايد دخول الرشكات متعددة اجلنسية لألسواق العاملية كمنتجة ومسوقة مما   

وهذا بدوره يفرز آثارا متعددة، يتعني . أوجد نوعا جديدا من املنافسة، وقدرا متزايدا منها
 : أن يدركها مديرونا، وأمهها
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 الرشكات يف بالدنا ستجمع برشا عاملني من جنسيات وثقافات أن فروع هذه    - أ  
وهذا حيتم أن يكون لدينا مديرون وعاملون قادرون عىل التعامل بفاعلية . متعددة

مع هذا التنوع يف العاملة، وعىل اإلسهام الفاعل ضمن فرق عمل متعددة اجلنسية 
كات ستتشكل ضمن عمليات هذه الرشكات، وحتى ضمن املرشوعات والرش

 .املشرتكة التي تقام وستقام يف بالدنا باالشرتاك مع املستثمرين األجانب
إن املنافسة التي ختلقها الرشكات الكبرية متعددة اجلنسية صاحبة القدرات املال      -ب

والفنية والتسويقية الضخمة حتتم أن يصمم مديرونا بدائل ملواجهتها فإما التعاون 
اركة أو حتديد نقاط القدرة التنافسية وتعزيزها مع هذه الرشكات يف صيغ للمش

وتطويرها يف املنافسة، أو بيع رشكاهتم هلذه الرشكات، أو االنسحاب من النشاط 
يف حالة األخذ ببديل التنافس يتطلب األم تصميم . احلايل والدخول لنشاط آخر

. ةوهذه بدورها حتتاج ملوارد برشية فاعل. اسرتاتيجيات وتاكتيكات للمنافسة
 االسرتاتيجية من حيث الرؤية املستقبلية واملبادأة دارةملديرين لدهيم مهارات اإل

واملخاطرة واخليال وتصميم أهداف وخطط اسرتاتيجية وصنع القرارات 
 كل يف –كام يتطلب األمر عاملني أكفاء عىل مستوى عال من القدرة . االسرتاتيجية

ن مما هييئه قادهتم من فرص  مبادئني مبتكرين، مستفيدي–مستواه وختصصه 
 دارة إن قررت اإلأما.  وتقديم االقرتاحات واألفكار املبتكرةدارةاملشاركة يف اإل

إعادة هيكلة الرشكة أو إعادة هيكلة العاملة أو بيع الرشكة للمنافس األجنبي أو 
االنسحاب من النشاط احلايل إىل نشاط آخر، أو االندماج يف رشكة أخرى، فإن كل 

ه البدائل سرتتب مواقف حتتاج التي قرارات اسرتاتيجية بشأن أوضاع من هذ
 . العاملني وفقا للبديل املختار
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أصبح تقدم وتفوق الدول رهنا بحسن تكوينها لذخريهتا العقلية واإلفادة منها أي   



 ختطيـط املسـار الوظيفي 
 

 

 

 
p 18i  

 

إن مل تفعل أو مل يتوافر هلا ذلك، تصبح أسرية االعتامد و. من عقول املبدعني فكريا وعلميا
وقد تضمنت االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة . عىل العقول املبدعة لآلخرين

"G.A.T.T" اتفاقية محاية امللكية الفكرية والفنية "TRIPS" والتي ضمت بدورها معايري 
عة أو عملية إنتاجية أو نسخ  فحظرت تقليد أي سل.عاملية متشددة حلامية هذه امللكية

برنامج للحاسب أو كتاب، وعموما كافة ما خترجه العقول وحتميه براءات االخرتاع أو 
وهكذا ظهر قيد جديد عىل سعي الدول النامية لنقل التكنولوجيا . حقوق امللكية الفكرية

ية بالدولة وبراءة االخرتاع هي شهادة متنحها اجلهة املعن. واإلفادة من براءات االخرتاع
استغالل اخرتاعه صناعيا وجتاريا داخل لصاحب االبتكار اجلديد، تتيح له دون غريه حق 

فرتة احلامية املقررة لرباءات االخرتاع والتصميامت وامتدت . الدولة عىل مدى فرتة حمددة
س الصناعية والعالمات التجارية واملعرفة الفنية والعمليات اإلنتاجية يف هذه االتفاقية لي

فقط للمنتجات الصناعية بل للزراعية والكيامئية والصيدلية، حيث متتد احلامية التي 
ونصت اتفاقية . عرشين عاما، وحقوق الطبع التي وصلت مدة محايتها التي مخسني عاما

أي األعضاء (محاية امللكية الفنية والفكرية عىل أن تتعهد الدول املوقعة عىل اتفاقية اجلات 
 من خالل – من تعدي مواطنيها –بحامية هذه احلقوق ) عاملية للتجارةيف املنظمة ال

 . ترشيعاهتا املحلية
 كام فعل –ويعني ذلك ببساطة أنه سيستحيل عىل املستثمر يف بالدنا أن خيطط   

االخرتاع  للحصول عىل التكنولوجيا الالزمة بتقليد براءات –اليابانيون من قبل 
 املستوردة يف أي من سرتتفع قيمة فاتورة رشاء التكنولوجياو) اهلندسة العكسية(رها وتطوي

وذلك طاملا تأكد حق صاحب . جماالت اإلنتاج الصناعي أو الزراعي وغريها
فمثال كيف ستؤثر اجلات عىل صناعة الدواء . التكنولوجيا األصيل يف محاية ما ابتكره

ا هي ملكية عامة، بعد أن عندنا؟ إن األدوية املتداولة حاليا باألسواق العاملية وعندن
 بقوة االتفاقية –حصلت رشكاتنا عىل حقوق إنتاجها من الرشكات العاملية املبتكرة لكن 

 سيكون أي دواء جديد تقدمه هذه الرشكات العاملية حمميا ملدة عرشين سنة وعىل –
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جة،  أن تشرتي تكنولوجيا إنتاجه بالسعر الذي ستحدده الرشكة األجنبية املنتأمارشكاتنا 
وسيكون مرتفعا بالطبع، أو ال تشرتي حق اإلنتاج ونستورد الدواء من اخلارج وبأسعار 

 . مرتفعة أيضا
ما هو املخرج؟ ال بد من استنهاض تكنولوجي وطني تتكامل فيه جهود احلكومة   

ومراكز البحث العلمي مع الرشكات يؤدي لتطوير تكنولوجيا حملية وطنية يف جماالت 
 ويغنينا عن التبعية التكنولوجية، ويوفر مواردنا املالية من أن تستنزف يف األداء املختلفة

ال تتناسب وطبيعة ) 2( وغالية أو باهظة) 1(استجالب تكنولوجيا جاهزة يعيبها أهنا 
متقادمة نسبيا، إذ أن بعض بائعي ) 3( وعوامل اإلنتاج البرشية واملادية املتاحة
كفأ بل يقدمون أجياال أقدم وأقل فاعلية مما التكنولوجيا ال يقدمون األحداث واأل

جهاز حكومي فاعل يف جمـال البحث ) 1(يستخدمون وحتى يتحقق ذلك نحتاج إىل 
متويل كاف لربامج البحث والتطوير هتيؤه ) 2( والعلمي سواء كان وزارة أو جملس أعىل

كامل أدوار ت) 3(الدولة مع رجال األعامل أو من نسبة يف األلف من أرباح الرشكات، 
) 4(اجلامعات ومراكز البحث العلمي مع إدارات وبرامج البحوث والتطوير يف منظامتنا، 

تكتل وتكامل جهود الرشكات العاملة يف نفس النشاط لتعزيز وتطوير براجمها املشرتكة 
 يف منظامتنا بربامج البحث والتطوير وجعلها عىل دارةاهتامم اإل) 5( وللبحث والتطوير

.  العليا ومتويلها باملخصصات املالية واملادية والبرشية الكافيةدارةجندة اإلأولوية أ
ويقرتن بذلك نرش وتعميق ثقافة وسلوكيات البحث والتطوير بني العاملني وحفزهم عىل 

 . اإلسهام الفاعل يف هذه الربامج من خالل برامج تلقي وفحص االقرتاحات
ت يف بيئة األعامل املعارصة فمع تنوع إن العقول املبدعة هي أساس نجاح املنظام  

أو (أشكال املنافسة وتزايد حدهتا يف السوق العاملية أصبح السبق يف االخرتاع واالبتكار 
ويعد ذلك من . من أساسيات ومقومات نجاح واستمرار الرشكات) اإلبداع عموما

لكربى السيام رضورات البقاء واالستمرار لرشكاتنا يف منافستها مع الرشكات العاملية ا
إال أن امتالك مقومات االخرتاع واالبتكار يتطلب توافر . الرشكات متعددة اجلنسيات
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يتطلب تدبري وصيانة رأس املال العقيل أو الفكري واستثامره يف . عقول برشية مؤهلة
جهود االخرتاع واالبتكار وذلك جنبا التي جنب مع ختصيص اعتامدات لربامج البحوث 

 كامليات بدال من – لألسف –الربامج التي يعتربها الكثري من مديرينا هذه . والتطوير
 . اعتبارها أهم رضورات ومقومات القدرة التنافسية

-4 

تقوم االقتصاديات القوية للدول املتقدمة عىل إسهامات رشكاهتا الكبرية الناجحة   
وظفه من موارد برشية كفوءة وما تنتج وتسوقه حمليا وخارجيا عىل ما ت. يف الناتج القومي

إال أن هذه الرشكات مل تقم وتنمو إال عىل عقول وأكتاف فئة من املالك املديرين . بنجاح
 أي رجل األعامل املخطط صاحب الرؤية Entrepreneurوهو ما يطلق عليه . املتميزين

ة يف املرشوع الذي يود إقامته واملتحمل هلذه املستقبلية، املبادئ، املقدر للمخاطرة الكامن
حتى إذا أقام مرشوعه تراه مديرا ناجحا ملنظمته يف نشاطها أو أنشطتها مطورا . املخاطرة

مدير . وحمدثا هلا ومتوسعا يف نشاطها أو أنشطتها وساعيا لتهيئة وتعزيز قدرهتا التنافسية
تغريات واألسواق العاملية وينتقي ال يتعامل فقط مع وداخل سوقه املحلية بل يدرس امل
تراه أيضا قادرا عىل اكتشاف . سوقا أو أسواقا مستهدفة، فيخطط بنجاح للتعامل معها

والصيغة الغالبة للفرصة السوقية هي أن تكتشف أن . الفرص السوقية بل وخلقها
س السوق حيتاج ملنتج معني، بينام ال يوجد من يقدمه، أو أن هذا املنتج متاح لكن لي

جتد هذا املدير املتميز برؤيته . باخلصائص التي حيتاجها أو يتوقعها السوق أو العمالء
وقدرته وقدرات معاونيه االبتكارية قادرا عىل تصميم وتطوير املنتج الذي حيتاجه 

 . السوق، أو هييئ الناس لتقبل منتج جديد تقدمه منظمته
حممد طلعت حرب ) 1(ب ومن أمثلة رجال األعامل املديرين الناجحني العر  

رائد االقتصاد الوطني املرصي الذي أنشأ بنك مرص ثم عديدا من ) 1941 – 1967(
الرشكات األخرى منها مطبعة مرص ورشكة مرص حللج األقطان ورشكة مرص للنقل 
واملالحظة ورشكة مرص للغزل والنسج باملحلة الكربى ورشكة مرص لنسج احلرير 



 ختطيـط املسـار الوظيفي 
 
 

 

 
p 21i   

 

ت املرصية ثم  ملصايد األسامك ورشكة بيه املصنوعاورشكة مرص للكتان ورشكة مرص
، وحممد سيد ياسني رائد صناعة الزجاج يف مرص )1932يف عام (رشكة مرص للطريان 

والزامل والراجحي وقزاز يف اململكة العربية السعودية والغرير والفهيم والفطيم ومجعة 
يف  الكويت والفردان يف قطر وكانوا اإلمارات العربية املتحدة واخلرايف والغانم يفاملاجد يف 

البحرين وفورد منشئ ومدير رشكة فورد األمريكية للسيارات وبيل جيتس صاحب 
 .  األمريكية لربامج احلاسب"ميكروسوفت"ومدير رشكة 

شخصية وهذه الفئة من املالك املديرين املبادئني الفاعلني بام توافر هلا من سامت   
يمر بعديد من السبل  وسبيلنا التي تكوينها. تطور االقتصاديفريدة، تكاد متثل أم أسس ال

.  ومتطلبات العرص اجلديدوأمهها الربامج التعليمية املوضوعية التي تتفهم متغريات
الربامج التي ال تقوم عىل اعتامد التلقني واحلفظ كسبيل للتعلم، بل عىل التفكري والتحليل 

. بتكاري وتقدير ودراسة وحتمل املخاطرة تقوم عىل تشجيع التفكري اال.واالستنتاج
برامج تقوم عىل تأهيل وتقديم اخلريج القادر عىل التفكري يف اختيار ودراسة اجلدوى 

 مرشوع صغري ناجح وعىل استيعاب وتطبيق وتطوير أساليب ونظم إدارةوإنشاء و
رد كاتبا أو  أو إن كان سيعمل موظفا أو عامال يف منظمة ما، فال يكون جم. احلديثةدارةاإل

بل مؤهل نوعيا ومهاريا ليكون مؤديا عرصيا مفكرا مبتكرا، ومسهام مع . عامال سلبيا
  ).Value Added(غريه يف زيادة القيمة املضافة 

رأس (والقيمة املضافة هي القيمة التي تضيفها عملية اإلنتاج التي قيمة عنارص اإلنتاج 
ويعد ملورد البرشي أهم هذه ) دارةاإل+ العمل أي أداء العاملني+ األرض+ املال 

املخطط أو الرس املدبر والعقل املفكر ملزج عنارص اإلنتاج ) 1(إذ يضم . العنارص
واملخاطر الذي يتحمل نتيجة قراره بإنشاء املرشوع وقراراته اخلاصة بإدارته 

Entrepreneurباقي املديرين والعاملني املؤهلني معه املحفزين واملتوجهني ) 2( و
  .خرتاع واالبتكار إلنتاج منتجات مبتكرة تزيد معها وبسببها القيمة املضافةلال

فبدال من كون معظم صادراتنا مواد خام وسلع زراعية تنخفض فيها القيمة املضافة   
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التي تولدها عملية اإلنتاج، يتحول األمر التي إنتاج وتصدير منتجات ترتفع قيمتها 
احلاسبات وبراجمها واهلواتف املحمولة واألجهزة ( املضافة، مثل السلع اإللكرتونية 

والسيارات املتطورة وهو ما يسمى بالسلع الذكية هذا فضال ) اإللكرتونية املتطورة عموما
 . عن خدمات مثل النقل والسياحة واالستشارات

إن املشكلة التي يعاين منها جانب كبري من منظامتنا هي االنخفاض النسبي يف إنتاجية   
تج العمل، فمن يتسلم خامة قيمتها جنيها يمكن أن خيرج منها إنتاجا قيمته جنيهان أو أو نا

 الذي يعمل يف ظله يف الدول النامية تقل دارةأربعة أو عرشة أو مائة وفقا ملهارته ولنظام اإل
هذه النسبة فاخلامة التي قيمتها جنيه مثال قد تضيف إليها عملية اإلنتاج مخس وعرشون 

نسبة ضئيلة، لذلك يكون أجر العامل بسيطا والفائض الذي يمكن استخدامه يف قرشا وهي 
 .حتديث وسائل اإلنتاج قليال والرضائب املدفوعة للدولة حمدودة

 جنيه، وعندما 600خذ مثال طن احلديد اخلام يؤخذ من املناجم أو يشرتي يف حدود   
يكون قد أمكن حتقيق قيمة وهبذا .  جنيه1500حيول التي حديد تسليح تصل قيمته التي 

 جنيه يمكن استخدامها يف تغطية أجور ووقود واسرتداد رأس املال 900مضافة هي 
ولو أمكن حتويل احلديد التي صلب تصل قيمة . املستثمر، وسداد رضائب للخزانة العامة

 وتتزايد 30000ولو حتول التي آالت ستتضاعف القيمة فتبدأ من .  جنيه450الناتج التي 
الفرق بني من يستطيع تغطية التكلفة وحتويل اخلامة التي منتج بمستوى . ا لنوع اآللةوفق

 . هو نوعية البرش ومدى إعدادهم وتأهيلهم) سيئ(أو ) جيد(أو ) ممتاز(
-5 

ملرصي حيث تعد زيادة الصادرات واحدا من أهم مداخل تعزيز وتنمية االقتصاد ا  
سيتحسن امليزان التجاري وتتاح موارد أكثر من العمالت الصعبة مع فرص للتوسع يف 

لكن زيادة الصادرات يف أسواق . رشكاتنا هتيئ بدورها فرصا لتوظيف مزيد من اخلرجيني
عاملية تتزايد فيها حدة املنافسة لن يتاح إال من خالل عقول مبدعة تطور املنتجات وحتسن 

 . لل التكلفة فتهيئ ملنتجاتنا أسعارا وميزات تنافسيةاجلودة وتق
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املرصية لذلك كانت السوق . تعد السوق األوروبية من األسواق القريبة ملرص  
وكان .  األوروبينيالكبرية واألسواق العربية وال زالت وستظل هدفا للمنتجني واملسوقني

ادي والعرشين هو اتفاقيات آخر مسعي لألوروبيني مع هناية القرن العرشين وبدايات احل
ويف هذه .  األوروبية–املشاركة األوربية العربية، التي تضمنت اتفاقية املشاركة املرصية 

االتفاقية سعت احلكومة املرصية معززة بآراء وطموحات املنتجني واملسوقني املرصيني 
 سوق كبرية وهي. إلتاحة فرص نفاذ منتجاتنا الصناعية والزراعية التي السوق األوروبية

 أن ننتج – بالدرجة األوىل –لكن هذا النفاذ يتطلب .  مليون مستهلك تقريبا950حجمها 
ومل يتسنى . منتجات تتميز بمستوى اجلودة املطلوب يف هذا السوق وباألسعار التنافسية

  . كفوءة وفاعلةإدارةذلك إال من خالل موارد برشية كفوءة وفاعلة تدار 
وقد كان . واألفريقية من األسواق القريبة والكبرية أيضاوتعد السوق العربية   

 مليون نسمة 300 دولة بتعداد يقرتب من 20انضامم مرص ملنظمة الكوميسا التي تضم 
إنجازا سياسيا واقتصاديا طيبا لكن اإلفادة من إمكانيات التصدير هلذه السوق الواعدة 

طيع أن تدرس هذه األسواق الواسعة ستظل رهنا بتوافر موارد وكفاءات برشية تست
وحتدد رغبات وأذواق وتوقعات العمالء وترتمجها التي تصميمها مناسبة بجودة مناسبة 

. فضال عن حتديد وتطوير أنسب اسرتاتيجيات التسويق هلذه األسواق. وأسعار تنافسية
كام أن اجلهود السياسية يف إبرام االتفاقيات التجارية مع الدول التي تشكل األسواق 
العربية واألفريقية واألوروبية وغريها لن تؤيت ثامرها يف زيادة الصادرات ال أن توفرت 

.  املالية والبحوث والتطويردارة والتسويق واإلنتاج واإلدارةعقول برشية متمكنة يف اإل
 . فاعلة للموارد البرشيةإدارةويف 

-6 

در ثروة مرص التي تؤهلها الحتالل مركز اقتصادي وسيايس تتعدد عنارص ومصا  
هنر النيل كمصدر للري وكرشيان مالحي داخيل وأراض : متميز إقليميا وعامليا، مثل

خصبة مع تزايد ملحوظ للمساحة املنزرعة يف مناطق متعددة عىل اخلريطة املرصية، وقناة 
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بحرين األبيض واألمحر السويس كرشيان بحري عاملي حيوي وسواحل طويلة عىل ال
هتيئ ثروات بحرية سمكية ومعدنية هلا شأهنا ومركز متميز لطرق املالحة العاملية وموقع 
جغرايف متميز يتوسط أوروبا وآسيا وأفريقيا ويضم قناة السويس، رشيان املالحظة 

وسوق . ومناخ معتدل معظم فصول السنة، وأكثر من ثلث كنوز العامل األثرية. العاملي
ذات طلب قوي نشط، وبنية أساسية عرصية ومكتملة واقتصاد )  مليون نسمة65(ة كبري

) موارد الصناعة والزراعة والسياحة وقناة السويس والبرتول(متنوع األسس واملصادر 
 .  وقوة برشية كبرية،واستقرار سيايس

رة وهي موارد هائلة قد ال تتوافر لدول متقدمة وقوية اقتصاديا كاليابان وسنغافو  
عىل سبيل املثال، وهي دول وإن افتقرت هلذه املوارد، فقد متيزت بموارد برشية مؤهلة 

 . وقادرة عىل االبتكار والتطوير
وقد أسهمت موارد الثروة املرصية يف جعل مرص دولة حمورية يف منطقة الرشق   

ال عن األوسط تؤثر يف هذا اإلقليم وكذا يف جمريات السياسة واالقتصاد العامليني، فض
وقد أكد ذلك العديد من املؤرخني والباحثني واملعاهد االسرتاتيجية . تأثرها أيضا
 يف موسوعته "مجال محدان"ومل يؤكد عىل ذلك فقط العامل اجلغرايف املرصي الفذ . العاملية

 صعود وسقوط " يف كتابة "بول كنيدي " بل أن الكاتب األمريكي "عبقرية مرص"الشهرية 
 أعترب مرص واحدة من تسع دول حمورية يف العامل ملا تتميز به من موقع "القوى الكربى 
 .  مؤثر وتعداد سكاين كبري وموارد اقتصادية متعددة"جيوبولوتيكي"جغرايف سيايس 

لكن كل مقومات الثروة هذه ينقصها موارد برشية مؤهلة بالقدرات املتنوعة   
االت النشاط االقتصادي املختلفة الالزمة لسد احتياجات وتوقعات املستثمرين يف جم
فإذا ما توافرت وطورت هذه املوارد . الصناعية والزراعية واخلدمية والتعدينية وغريها

ستتاح فرص أوسع وأرحب لتعزيز االقتصاد وحتقيق أفضل استغالل ممكن ملنظومة 
  .املوارد اهلائلة التي تشكل الثروة املرصية
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يعتمد التفوق العلمي االقتصادي والتأثري السيايس ألي دولة عىل مدى تنمية   
 . واستغالل عقوهلا املفكرة املبدعة واحلفاظ عليها من أن تستقطب لتخدم وتفيد غريها

وتتنافس الدول املتقدمة عىل جذب الكفاءات البرشية الراقية واملتميزة من بعضها،   
 أنظر التي تنافس احللفاء املنترصين بعد . من الدول النامية–ص  وبشكل أخ–وكذلك 

احلرب العاملية الثانية عىل استقطاب العلامء األملان يف عديد من الصناعات السيام 
والتي سعى عديد من الدول الستقطاب خرباء رؤوس بعد تفكك . الصناعات احلربية

 ذلك أحوال العلامء وأنظر أيضا التي االحتاد السوفيتي وتدهور أحواله االقتصادية بام يف
. الكفاءات املرصية والعربية املهاجرة طوعا أو التي استميلت للعمل يف الدول املتقدمة

حتى أنك لتجد األسامء املرصية كرؤساء أقسام علمية وعمداء يف عديد من اجلامعات 
ختصصات علمية هذا فضال عمن نبغوا يف . ومراكز البحث العلمي األمريكية واألوروبية

ومهن عديدة يقدمون خالصة علمهم باخلارج مثل العامل الدكتور أمحد زويل والعامل 
هذه جمرد أمثلة حمدودة من . الدكتور فاروق الباز والطبيب احلاذق الدكتور جمدي يعقوب

 . بحر زاخر من الكفاءات املرصية باخلارج
لكننا ال نعفي أنفسنا من ذلك . إننا نكاد نكون إزاء ظاهرة استنزاف العقول املبدعة  

 متيز بني إدارة.  فاعلة يف منظامتنا هتيئ مناخا جاذبا وحمفزا للعملدارةفنحن نحتاج إل
 تعتمد إدارة. العاملني بقدر ما يتميز به كل منهم من قدرات ودوافع ومحاس وعطاء

عىل البحوث  تنفق بسخاء إدارة. العطاء واالبتكار كأسس رئيسية للمفاضلة بني العاملني
والتطوير وهتيئ مناخا بحثيا مشجعا، سواء كان ذلك يف اجلامعات ومراكز البحوث أو يف 

 تسعى للتكامل بني اجلامعات ومراكز البحوث وبني إدارة. املنظامت الصناعية والزراعية
 هتيئ عوامل جذب للعقول املبدعة أكثر من إدارة. منظامت األعامل يف جهد مشرتك

فإذا توفرت عوامل اجلذب من حتفيز وهتيئة لبيئة عمل مناسبة ماديا . عوامل الطرد
 .ومعنويا، نام الوالء واالنتامء وتزايدت وتأكدت عوامل اجلذب



 ختطيـط املسـار الوظيفي 
 

 

 

 
p 26i  

 

-8 

 يقصد باألمن القومي قدرة الدولة عىل تأمني حاجاهتا من املوارد وإدارهتا بفاعلية يف  
خطط وبرامج للتنمية تؤمن بدورها درجة مناسبة من االكتفاء الذايت واستقاللية صنع 
القرار السيايس وضامن السيادة عىل األرض وما عليها من موارد، والقدرة عىل جماهبة 
ومعاجلة التهديدات املحلية واخلارجية املبارشة وغري املبارشة التي تفرزها املتغريات 

 . والعامليةاملحلية واإلقليمية 
 كفوءة إدارةحتت مظلة .  الفاعلة لربامج التنمية االقتصاديةدارةفإذا أسفرت اإل  

وفاعلة عن قدر كاف من اإلنتاج الصناعي والزراعي واخلدمي ومعدل جيد ومتزايد 
 الفاعلة لربامج التنمية االجتامعية عن مستوى تعليمي دارةوأسفرت اإل. للدخل القومي

 التنمية الثقافية عن هيكل منسجم للقيم واالجتاهات وصحي جيد، ولربامج
والسلوكيات اإلجيابية البناءة للناس كعاملني ومديرين ورجال أعامل وعمالء 

 برامج تنمية البحث العلمي عن مواكبة التطورات إدارةوأسفرت .الخ... وموردين
ضمن قدرة فإن حمصلة ذلك كله تت. التكنولوجية املعارصة وإفراز تكنولوجيا حملية

اقتصادية وعسكرية حتمي وتؤمن القيم الوطنية العليا واألرض وما عليها، وهتيئ األمن 
كام هتيئ بالتبعية قدرة سياسية فاعلة متثل . العسكري كأحد روافد األمن القومي وركائزه

 . رافدا آخر لألمن القومي
املية وتوقيها أو وهكذا يمكن جماهبة املخاطر والتهديدات املحلية واإلقليمية والع  
 ونخص بالذكر ما تفرزه املتغريات اإلقليمية والعاملية من حماوالت للهيمنة واحتكار. حتييدها

وحماوالت تشويه القيم األساسية للمجتمع، واالجتاه . التحرك السيايس إقليميا وعامليا
تضح أن وهكذا ي. نحو التكتالت والتحالفات اإلقليمية العسكرية واالقتصادية السياسية

 . لألمن القومي ركائز متعددة اقتصادية وثقافية واجتامعية وعلمية وعسكرية وسياسية
 من خريطة األمن القومي؟ واإلجابة ببساطة دارةوهنا يثور التساؤل وما موقع اإل  

مثل املصانع واملزارع ( الفاعلة يف القطاع احلكومي وقطاع األعامل دارةهي أن اإل
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تسهم يف هتيئة وتنمية قاعدة إنتاجية قوية تعزز القدرة أو ) اتوالورش ومنظامت اخلدم
فالقدرة االقتصادية تقوم عىل املوارد، وعىل رأس هذه . الركيزة االقتصادية لألمن القومي

وقيام واجتاهات ) مهارات ومعارف(املوارد جييء البرش ليس عددا فحسب بل قدرات 
. ساعدوهم والعاملون يف باقي املستوياتوسلوكيات، من هؤالء البرش يأيت املديرون وم

وتشرتك القيادة السياسية مع قطاع األعامل اخلاص يف أن كال منهام خيتار ويعني أطقم 
 فعاليات إدارةاملديرين، وهنا جتئ أمهية اختيار الفاعل للقيادات اإلدارية وما يليها من 

 .التنمية
 يف القطاع احلكومي فبقدر ما تكون القدرات اإلدارية يف وحدات اجلهاز أما  

. احلكومي، تكون درجة التوفيق يف هتيئة مناخ استثامري جاذب لالستثامرات ومتمم هلا
ويف هتيئة منظومة خدمات فاعلة، مثل خدمات الثقافة واإلعالم والصحة والتعليم 

 تعي متطلبات العرص وتقدر عىل مواجهة واألمن والتي تساعد عىل تنشئة جيل وأجيال
 .حتديدته

وأما يف القطاع اخلاص أو قطاع األعامل فمطلوب أن حيسن املديرون استغالل مناخ   
فهذا سبيل هام للنجاح يف تنفيذ خطط . االستثامر الذي يتزايد حتسنه يف مرص والبناء عليه
ره سبيل مهم لزيادة اإلنتاج وهذا بدو. التنمية التي يتزايد إسهام القطاع اخلاص فيها

درجة وافية من تأمني ) 1(وجودته يف السلع واخلدمات وخفض تكلفته مما هييئ 
احلاجات القومي يف شتي املجاالت السيام يف األمن الغذائي، فمن ال يملك رغيفه ال 

درجة أعىل من ) 3(درجة أقل من التأثر بالضغوط السياسية اخلارجية و) 2(يملك قراره و
يزة والقدرة التنافسية للمنظامت واملنتجات املرصية يف األسواق العاملية فتزيد امل

الصادرات وتقل الواردات وتتعزز القدرة واملناعة االقتصادية يف بيئة عاملية تتزايد حدة 
وعندما تتعزز القدرة االقتصادية فإهنا تكون الركيزة املهمة من ركائز األمن . املنافسة هبا
فالقدرة االقتصادية هي أداة فاعلة للتأثري والردع أيضا يف مواجهة . سلفناالقومي كام أ

  .هتديدات إقليمية
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 املوارد البرشية فيام إدارةيمكن إجياز التحوالت التي طرأت عىل مفهوم وممارسات   
 : ييل
 ." املوارد البرشيةإدارة" إىل فراداأل إدارةالتحول من مفهوم     1-
 . العاملني كرأس مال فكريإدارة العاملني كأفراد إىل إدارةالتحول من     2-
 دارة إل إىل الدور االستشاري والتنفيذياألفراد دارةالتحول من الدور التنفيذي إل    3-

 .املوارد البرشية
 .ور االسرتاتيجي للموارد البرشية إىل الداألفراد دارةالتحول من الدور التقليدي إل    4-
 املوارد البرشية كفريق ضمن فرق إدارة كجزيرة منعزلة إىل األفراد إدارةالتحول من     5-

 .عمل متكاملة
 املوارد إدارةالتحول من األداء التنفيذي للمهام التقليدية لشئون العاملني إىل     6-

 .البرشية لتعزيز امليزة التنافسية
 . ختطيط عشوائي للقوي العاملة إىل خرائط اإلحاللالتحول من    7-
 املوارد البرشية حتت مظلة إدارة التقليدية لشئون العاملني إىل دارةالتحول من اإل    8-

 . اجلودة الشاملةإدارة
 Benchmarking باملعايرة دارة التقليدية لشئون العاملني إىل اإلدارةالتحول من اإل    9-

وقياس الفجوة ) منظمة أخرى(ارن مع منافس أفضل حيث السعي للقياس املق
 .وعبورها

 . بالتحسني املستمردارة التقليدية إىل اإلدارةالتحول من اإل    10-
 التقليدية باألجل القصري إىل التكامل مع دورة حياة املنظمة يف دارةالتحول من اإل    11-

 .األجل الطويل
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ني يف وظائف ثابتة أو عشوائية إىل ختطيط التحول من االستخدام التقليدي للعامل    12-
 .املسار الوظيفي

 .التحول من التدريب العشوائي إىل التدريب املخطط    13-
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ظائف املتتالية التي يشغلها الفرد  عىل أنه جمموعة الويفقد ينظر إيل املسار الوظيف  
وآماله ومشاعره، وقد ينظر عىل امتداد عمره الوظيفي، والتي تتأثر باجتاهاته وطموحاته 

 كام قد ينظر إىل املسار املهني أو الوظيفي إىل املسار املهني من منظور احلركة داخل التنظيم،
عدة وظائف ومراكز باعتباره سمة مميزة للموظف، حيث يتكون مسار كل موظف من 

: ًوانطالقا من هذا فإننا نميل إىل تعريف املسار الوظيفي بأنه. إدارية وخربات متنوعة
نموذج اخلربات املرتبطة بالعمل والذي يمتد عرب حياة إنسان ما، لذلك من الرضوري 
بالنسبة للمديرين أن يتفهموا عملية تطوير املسار الوظيفي واالختالفات يف احتياجات 

 ).تاممات العاملني يف كل مرحلة من املراحل، حتى تتحقق جلهودهم الفعالية واه
هو تلك العملية التي يقوم فيها الفرد بدور رئييس يف  عن ختطيط املسار الوظيفي فأما  

 تؤدهيا املنظمة التيهو تلك العملية  ف.املالئمة لتحقيقها حتديد أهدافه املهنية والطريقة
 األسايساهلدف ومن هنا فإن ، ديد أهدافهم ومساراهتم الوظيفيةحت  عىلاألفرادلتساعد 

 تطوير أن، ومن ثم نجد حتقيق توافق بني الفرد والوظيفية: ختطيط املسار الوظيفي هي
 .هدافه الوظيفيةأ؛ كل ما يتعلق بمساعدة الفرد لبلوغ الوظيفياملسار 
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 ستة إىل بيئة العمل يف ينقسمون األفراد أن النظرية عىل هذه تقوم :نظرية هوالند  ?

 . املستقىص– االجتامعي – املبدع – الواقعي – التقليدي –املغامر : أنامط
 التوافق الوظيفي الذي يتم بني يفتبحث هذه النظرية  :نظرية التوافق الوظيفي  ?

 .الفرد والوظيفة
 الذين األفرادالوظيفي وتفرتض أن ًقدمت نموذجا سلوكيا للنجاح  :نظرية هول  ?

 .جيب أن حيققوهاًيضعون أهدافا 
 رضورة وضوح اهليكل التنظيمي للمنظمة يفتتلخص هذه النظرية  :نظرية لندن  ?

 يفواملسارات املختلفة لكل وظيفة وكذلك عدد السنوات املتوقع للفرد البقاء فيها 
ًضا حتديد عدد املراكز الشاغرة يأاملنظمة واالحتامالت املختلفة للرتقية كام يلزم 

 . الذين يتنافسون عىل تلك املراكزاألفرادللرتقيات وعدد 
 يقلل من فرص الذي الوظائف يف توضح أن االستقرار النسبي :نظرية باردويك  ?

 . املختلفةاألفراداإلشباع حلاجات 

-3 
طوير املسارات الوظيفية للعاملني، إن وجود برنامج طويل األجل لتخطيط وت  

 املوارد البرشية، عىل وجه التحديد، توجد إدارةيساعد يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف 
العديد من النتائج اإلجيابية التي يمكن حتقيقها من خالل التخطيط اجليد لربامج تنمية 

 : اجليدالوظيفي وهذه النواحي اإلجيابية لتخطيط املسار ،املسار الوظيفي
 هيدفون إىل النمو يف العمل والرضا األفراد واملنظمة، إذا كان األفرادحتقيق أهداف   =

عنه، فإن املنظامت تسعى إىل حتقيق اإلنتاجية والربح، وختطيط املسار الوظيفي بام 
 .ًحيققه من وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب يساعد عىل حتقيق اهلدفني معا
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إن عدم االهتامم بتدريب العاملني، ونقلهم، أو حتى : ادم العاملةالتقليل من تق  =
االستغناء عنهم، يعني بقاء بعض العاملني يف أماكنهم، حتى تتقادم مهاراهتم، وتقلل 

من خالل النقل (دافعيتهم للعمل، ووجود أنشطة ختطيط وتنمية املسار الوظيفي 
، وجتديدها، واإلبقاء عىل ما يعني تنشيط مهارات العاملني) والتدريب واالستغناء

 .يمكن االستفادة منها من مهارات وقدرات
 املسار تقليل تكلفة العاملة، املزايا السابقة جتعل ما ينفق عىل أنشطة ختطيط وتنمية  =

الوظيفي ذا عائد يفوق التكلفة، ففي منظامت ناجحة يمكن أن يكون املنفق عىل 
لكن إنتاجية العاملة واألرباح تفوق بمراحل ًختطيط وتنمية املسار الوظيفي كبريا، 

هذا اإلنفاق، ويف منظامت فاشلة ال يوجد ما ينفق عىل األمر بينام تفوق تكلفة العاملة 
   .العائد والربح، وحتقق بذلك خسائر فادحة) ممثلة يف األجور واحلوافز(

م الوظيفي، حتسني سمعة املنظمة، إذا أدرك العاملون أن منظامهتم تعتني بمستقبله  =
فإهنم سوف يكونون أداة جيدة للرتويج عن املنظمة يف كافة املجتمعات واألماكن 
التي قد يتواجدون فيها، األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل حتسني صورة املنظمة 

 .والتعبري عنها كمجال جذاب للعمل
      

 

 . املعرفةإدارة  =
 . اجلودة الشاملةإدارة  =
 . باملنظوماتدارةاإل  =

 

هناك عدة أطراف ضليعة فيام ما جيب أن يتم يف ختطيط املسار الوظيفي، فالفرد هو   
 بينهام، ومعرفة الطريق املناسب إىل حتقيق هذه األقدر عىل معرفة آماله وقدراته والربط
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البرشية، فهي مسئولة عن اكتشاف ما إذا  املنظمة ممثلة يف مدير املوارد أمااآلمال بالقدرات، 
يتم ذلك من خالل ممارسات يتم التخطيط هلا،  وكان هناك توافق بني الفرد والوظيفة،

الحظة أي اختالالت يف التوافق بني الفرد فله دور مهم يف م املدير التنفيذي أماوتنفيذها، 
 .والوظيفة، والتوصية ملدير املوارد البرشية بإجراء ما، أو نصح الفرد يف اجتاه حمدد

إدارة 

 .وضع نظام لتخطيط وتنمية املسار الوظيفي  =
د تدريب املديرين التنفيذيني عىل مالحظة أي اختالالت يف التوافق بني الفر  =

 .ووظيفته
 .تدريب املديرين التنفيذيني عىل النصح واملشورة  =
 .التبرص بذاهتم والتخطيط ملساراهتم  عىلاألفرادمساعدة   =
 واملختربات ممارسة بعض الوسائل اخلاصة باملسار الوظيفي مثل النقل والرتقية والتدريب  =

 .وغريها
   املدير التنفيذي-ب
 .دى التوافق مع وظائفهممالحظة املرؤوسني للتعرف عىل م  =
 تقديم النصح واخلربة واملشورة  =
   الفرد نفسه-ج
 .التبرص باآلمال الوظيفية  =
 .التعرف عىل القدرات واإلمكانيات واملهارات املتاحة  =
 .التبرص باحللول املناسبة ومعرفة كيفية تنفيذها  =
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كالتدريب والنقل والرتقية ( أساليب إدارية إتباع املدخل التنظيمي فإنه يركز عىل  

الرجل املناسب يف املكان املناسب هبدف حتقيق أهداف  لوضع) والتقاعد املبكر، التدوير
نظمة من العاملني الحتياجات املًبدءا بالتحديد اجليد  املنظمة من اإلنتاجية، وذلك
 لاللتحاق بالوظيفة وباألخص يف الوظائف املناسبة، وجذهبم والبحث عنهم من املصادر

عالية، ييل ذلك توجيه العاملني اجلدد يف وظائفهم  التي تتطلب كفاءات ومهارات
واالستغناء عن املوظفني غري املناسبني، واإلقالل من  اجلديدة،وتدريبهم لشغل الوظائف 

 العاملني عىل ترك اخلدمة، ولكن من يقوم بتلك املهمة؟ بطالة املقنعة، وتأهيلنسبة ال

فهناك أسلوب توفري عالقات جيدة مع مصادر   مرحلة الدخول للعمليفحيث   
يف التوظيف ومنها طلب التوظيف،  توفري العاملة وأسلوب استخدام ممارسات جيدة

مناخ مناسب فهناك أسلوب توفري وظيفة و  مرحلة توفريأما.االختبارات، املقابالت
 توفري مهام هبا حتد، اشرتاك ملديرين ،اجلديد الوصف الوظيفي املتكامل، وتأهيل املوظف

 حني يتم اكتشاف عدم التوافق بني الفرد والوظيفة أما يف ممارسات املسار الوظيفي،
ك وسيلة  مرحلة اخلروج من املنظمة فهناأماالتدريب،  فهناك أسلوب النقل، الرتقية،
 .البحث عن وظيفة أخرى خارج املنظمة التقاعد املبكر، واملساعدة يف
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 :وتتم من خالل مرحلتني فرعيني  
 

 هلذا ، املنظمة كام وكيفايف للموارد البرشية االسرتاتيجيويتم من خالل التخطيط   
 : هذه املرحلةيف يراعى أن جيب

 .تطوير سياسات االستقطاب  =
 .تطوير سياسات التعيني  =
 

تعترب هذه املرحلة البداية احلقيقية للعاملني داخل املنظمة، ومن أهم اسرتاتيجيات   
 :هذه املرحلة

 .اجلددالتأكد من إعطاء كافة املعلومات اخلاصة باملنظمة للعاملني   =
 . املتبادليالتكيف البيئ  =
 .رضورة وجود مرشف يفهم هذه املرحلة  =
 .التدريب األوىل  =
 .البعد عن الرصاعات  =

-2 

تعترب هذه املرحلة فرتة اإلنتاجية القصوى للعاملني،وتقوم عىل ثالث مراحل   
 :ييلفرعية، هم ما 

 

هذه وهنا يواصل العاملني تقدمهم يف املسار الوظيفي، ومن أهم اسرتاتيجيات   
 :املرحلة
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 .تطوير الربامج التدريبية  =
 .تطوير سياسات الرتقية  =
 .تطوير برامج تقييم األداء  =
 

 .جة تقادمهم الوظيفية نتية للحيايثري السلبأوهنا تظهر عالمات الت  

 

 .ن األفراد يقومون بالنمو مره أخرى نتيجة ملا تم اختاذه يف املرحلة السابقةأوهنا نجد   

-3 

 ، بالتقاعدصعب مراحل املسار الوظيفي وذلك القرتاب ميعاد فقد الوظيفةأ من يفه  
 التعامل مع املتغريات املستقبلية، ومن أهم يف فقد الثقة بالنفس إىلوهذا يؤدى غالبا 

 :اسرتاتيجيات هذه املرحلة
 .العمل نصف الوقت  =
 .ياألسبوع لساعات العمل التدرجييالتخفيض   =

 

  التكلفة االستثامرية لتخطيط املنظمة للمسار الوظيفي للعاملني؟يما ه  1-

  عن الربنامج وأجورهم، تكلفة املخترباتاملسئولنيحول تكلفة سوف تكون 

وورش العمل اخلاصة بمساندة العاملني يف حتديد مسارهم الوظيفي، تكلفة 
 اجتامعات النصح واملشورة، تكلفة إعداد واستخدام مراكز إدارةتكلفة  املستشار،

ائد غري مبارشة،  العوائد منها عوأما .النقل والرتقية والتدريب التقييم، تكلفة
وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب، والرضا الوظيفي عند  وتتمثل يف
 .داف املنظامت من خالل حتقيق جودةأه ، العمل عىل حتقيقاألفراد
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  تقييم ختطيط املنظمة للمسار الوظيفي ؟يمكننيكيف   2-

كتشاف يمكن للمنظمة أن تستعني هبا ال من الوسائل واألساليب الفعالة التي
أساليب ومنها عىل سبيل املثال تقييم  التوافق بني الفرد والوظيفة من عدمه هو عدة
التقييم، بحوث الرضا الوظيفي، استخدام  األداء، خمتربات املسار الوظيفي، مراكز

 .خمزون املهارات

 
أهدافهم ومعرفة   عىل معرفةاألفرادحيث إن املدخل الفردي يركز عىل مساعدة   

والتبرص  إمكانياهتم وقدراهتم، وتعريفهم بالوسائل الالزمة لتحقيق هذه األهداف
يف مراحل  بمستقبلهم وواقعهم احلايل، وتزايد أمهية ختطيط هذا املسار عىل مستوى الفرد

ويف ) معادة بعد خترجه من مراحل التعلي(معينة من أمهها مرحلة أول وظيفة للفرد 
أهدافه  مرحلة االستقرار العائيل، وحيث إن هذا التخطيط سوف يساعد الفرد عىل حتقيق

 .املنشودة ورضاه الوظيفي

ضليعة يف ما جيب أن يتم يف ختطيط املسار الوظيفي، فالفرد هو  هناك عدة أطراف  
قيق ذلك وقدراته والربط بينهام، ومعرفة الطريق املناسب إىل حت األقدر عىل معرفة آماله

ممثلة يف مدير املوارد البرشية من مسؤولية اكتشاف التوافق بني   املنظمةأمابالقدرات، 
 املدير أماذلك من خالل ممارسات يتم التخطيط هلا وتنفيذها،  الوظيفة والفرد، ويتم

مالحظة أي اختالالت يف التوافق بني الفرد والوظيفة،  التنفيذي فله دور مهم يف
 .بإجراء أو نصح الفرد يف اجتاه حمدد ر املوارد البرشيةوالتوصية ملدي

-1 

 .الثقافة العلمية  =
 .الدورات اإلدارية  =
 .اللغة االنجليزية  =
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 .مهارات التعامل مع الكمبيوتر  =
-2 

 :ن يتسم بعدة مهارات منهاأجيب   
 .مهارات االتصال  =
 . الوقتدارةإمهارات   =
 .مهارة التعامل مع الرؤساء  =
 .مهارة التعامل مع املرؤوسني  =
 .مهارة التعامل مع الزمالء  =
 .مهارة التعامل مع اجلمهور  =
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 وتبدو تةيمكن القول إن برامج ختطيط املسار الوظيفي يف املنظامت مازالت مشت  

 كام أن املنظامت مازالت تواجه بعض ، وال متارس بطريقة علمية،متقطعة وغري منتظمة
ً األمر الذي يمكن تفسريه بأن أي ممارسة أيا ،املعوقات عند تطوير برامج املسار الوظيفي

كام يمكن . كانت ال تتبع منهجية علمية واضحة ستواجه بالطبع الكثري من املعوقات
إن املامرسني يف منظامت األعامل يف حاجة إىل منهجية مبنية عىل خلفية علمية ًالقول أيضا 

وهلذا فقد قدم الدكتور معدي . حول الطريقة املناسبة لتطوير مسارات وظيفية ألفرادها
ًآل مذهب نموذجا مقرتحا هيدف إىل وضع تصور عميل لتخطيط وتنفيذ املسار الوظيفي ً . 

ًعنرصا مهام) 18( و،مراحل) 4(يتكون النموذج املقرتح من    متثل هذه العنارص . ً
  :خطوات فرعية للمراحل األربع الرئيسة بني النموذج عىل االفرتاضات الثالثة التالية

 التقرير مراحل وعنارص النموذج متشابكة، ومستمرة بطريقة متدرجة، إذ ال يمكن  =
 يف حالة كرب حجم  خاصة،بفصل بعضها عن اآلخر بصورة قاطعة يف حلياة الواقعية

 .املنظمة
 ويف حالة مستمرة من عدم ،تعمل املنظامت التي تطبق النموذج يف بيئات متغرية  =

 .التأكيد
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 ومن املمكن أن تكيف ،لكل منظمة ثقافتها التنظيمية التي متيزها عن بقية املنظامت  =
 . عىل أال ختل بمضمون النموذج العام،املنظمة النموذج وفق احتياجاهتا

 

 
تعني يف النموذج عملية التخطيط للمنظمة وقيادهتا بمفهومها الواسع بحيث   
 : تشمل

وإسرتاتيجية حتقيقها لتكون كاملنظمة الشاملة ألنشطة : رؤية ورسالة وأهداف املنظمة  =
 وحيتاج ذلك إىل قيادة تقدر ، املوارد البرشيةوتوجهات املنظمة بام يف ذلك أنشطة

 وتعزز ،أمهية التخطيط وتشارك وترشك العاملني باملنظمة يف إعداد اإلسرتاتيجية
 .تفعيلها يف مرحلة التنفيذ

 بام ،تكون شاملة جلميع أنشطة املوارد البرشية يف املنظمة :إسرتاتيجية للموارد البرشية  =
 واألهداف التي تسعى املنظمة إىل حتقيقها من برنامج ،يف ذلك ختطيط املسار الوظيفي

 ، واآلليات التي ستتبعها لتحقيق األهداف، واألنشطة التي ستنفذها،املسار الوظيفي
وكذلك تطوير مؤرشات أداء رئيسة للربنامج يمكن االسرتشاد هبا للتأكد من حتقيق 

 .ات املسئولة عنها ووضع جدول زمني لألنشطة وحتديد اإلدار،الربنامج ألهدافه
 املوارد إدارة بالتعاون مع ،تتمثل مهمته يف قيادة الربنامج :فريق عمل املسار الوظيفي  =

 ، ومدى شموليته لوظائف املنظمة، ووضع األطر الالزمة للربنامج وآلياته،البرشية
 ،جيب أن يقود الفريق أحد القيادات العليا يف املنظمة. وحتديد احلد األعىل للمسار

وكلام مثلت . يكون يف عضوية الفريق أفراد مؤثرون يتمتعون بمصداقية وخربةو
 خاصة األقسام التي هبا عدد كبري من ،اإلدارات واألقسام املهمة يف املنظمة

وجيب أن يكون هناك ممثل .  الربنامج بنجاحإدارة كان الفريق أقدر عىل ،الوظائف
 بممثل ي ويمكن أن يكتف، املوظفنيللموظفني كعضو يف الفريق يتم انتخابه من قبل
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 . إذا كان هناك مثل هذه اللجنة باملنظمة،اللجنة العاملية يف املنظمة التي متثل املوظفني
 ، أخرى يف منشآت:يف ختطيط وتنفيذ املسارات الوظيفية دراسة التجارب الناجحة  =

 وجيب فهم .املنظمة تتشابه يف طبيعة نشاطها مع نشاط ،سواء كانت حملية أو دولية
 ومدى ، التنظيمية التي طورت هباهذه التجارب ومعرفة نقاط قوهتا وضعفها، والثقافة

 . والبيئة التي تعمل هبا،مالءمتها للمنظمة
 بمشاركة فريق عمل برنامج املسار الوظيفي :يتم عقدها داخل املنظمة ورش عمل  =

ه الورش رشح اإلطار يتم يف هذ. ورؤساء األقسام واإلدارات من غري أعضاء اللجنة
 وتناقش فيها الصعوبات املحتملة ، ووسائله،العام للربنامج وأهدافه وإسرتاتيجية

تكمن أمهية ورش العمل يف املشاركة لألطراف التي ستشارك . وكيفية التغلب عليها
 . يف تطبيق الربنامج مما يساعد عىل احلد من مقاومته فيام بعد

 
يتم الرتكيز يف . ً وتستغرق يف العادة وقتا أطول،هي امتداد طبيعي للمرحلة األوىل  

  :هذه املرحلة عىل عدة عنارص هي
يتطلبها بحيث يتم حتديد اجلدارات الرئيسة التي  :جدارات طبيعة نشاط املنظمة  =

ل  خدمية عىل سبيإن منظمة. نشاط املنظمة ككل، وتؤخذ يف احلسبان عند التوظيف
 وتتطلب منظمة صناعية االهتامم ،املثال تتطلب القدرة عىل التعامل مع العمالء

وهكذا جيب أن ترصد فقط اجلدارات الرئيسة التي تشكل احلد األدنى . بالسالمة
 .للتوظيف والتي أن تتوافر يف أي عضو جديد يدخل إىل املنظمة

القدرات التي تتطلبها كل بحيث يتم حتديد املعارف واملهارات و :متطلبات الوظائف  =
 ابتداء من مستوى الدخول للمنظمة دون ، وحتديد املستوى املطلوب منها،وظيفة

 ثم التدرج يف املستويات املتعاقبة للوظيفة دون املبالغة يف عدد ،خربة سابقة
 . وانتهاء بآخر مستوى للوظيفة،املستويات
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 بشكل رأيس لكل وظيفة مع حتديد :التي يمكن تطويرها يف البداية املسارات الوظيفية  =
 ثم يتم بعد ،معايري األداء واملدة الزمنية للوصول إىل وظيفة معينة يف السلم الوظيفي

ذلك تطوير مسار وظيفي أفقي مع حتديد معايري األداء ورشوط االنتقال إىل وظيفة 
 .أخرى يف املستوى نفسه

وتطوير أدلة  ،ا جلميع املوظفنيواستخدام التقنية وإعالهن :توثيق سياسات الربنامج  =
التقنية يف الربنامج سعل وكلام استخدمت . إجرائية، ونامذج معينة قبل البدء يف تطبيقه

 فنظام ختطيط ، خاصة أن هناك أنظمة حاسوبية كثرية يمكن االستفادة منها،تنفيذه
علق ً يتضمن نظام فرعية تت،موارد املرشوع التابع لنظام أوراكل عىل سبيل املثال

 .باملسار الوظيفي يمكن االستفادة منها

 
 : تعد مرحلة مستمرة وتتكون من مخسة عنارص مهمة هي  

وقدرات  بل تقييم مهارات ومعارف ،ال يقصد به هنا تقييم أدائهم :تقييم املوظفني  =
 مدى متكنه من كل موظف عىل رأس العمل وفق الدرجة التي يشغلها، وكذلك

 .جلدارات الرئيسة للمنظمةا
بحيث يتم حتديد الفرق بني املعارف واملهارات  :الفرق بني تقييم املوظف والوظيفة  =

وبني ما يمتلكه شاغل الوظيفة  والقدرات التي تتطلبها كل وظيفة حسب مستواها
ًوجيب أيضا يف هذه اخلطوة حتديد الفرق يف . من هذه املعارف واملهارات والقدرات

 .ت الرئيسة للمنظمةاجلدارا
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 وحتديد من ، عىل قائمة بأولويات الوظائف املهمة يف املنظمة:املبنية خرائط اإلحالل  =
 وتنتهي ً،لشغلها وفق مدد زمنية واضحة تبدأ بشغلها حاالجتهيزه سيشغلها ومدى 

ًوجيب أيضا يف هذه املرحلة حتديد ما . بشغلها خالل مدة حمددة ال تتجاوز عادة سنتني
 قيق لالحتياجات التدريبية للتغلب عىل الفرق الناتج من مقارنة دىل حتديدي ع

 .متطلبات حيتاج إليه املرشح من تطوير وتدريب
وقد تتطلب بعض . بام يمتلكه شاغلها حسب مستواها: املبني للوظيفة التدريب  =

 خطة ، خاصة تلك الوظائف التي أخذت أولوية يف خرائط اإلحالل،الوظائف
ًدية وجيب أن تتضمن خطة التدريب جدوال زمنيا للتنفيذ ومعايري لقياس تطوير فر ً
 .أثر التدريب

يؤكد النموذج . الذي يعد صامم األمان جلعل العملية تراكمية يف املستقبل :التوظيف   =
ًرئيسا يتحكم يف املدخالت من ًاملقرتح عىل أمهية االستقطاب والتوظيف كونه عامال 

األفراد األكفاء وشغل الوظائف التي تتوافق  ك من خالل استقطاباملوارد البرشية، وذل
 ومتطلبات الوظيفة التي حددت يف خطوات سابقة من مع اجلدارات الرئيسة للمنظمة

 ،إن التساهل يف هذه اخلطوة سيفقد الربنامج مصداقيته لدى املوظفني. النموذج
 التنفيذ لكل موظف مل  إذ ستعاد اخلطوات السابقة يف مرحلة،وسيكون أكثر تكلفة

 . تطبق عليه سياسات الربنامج

 
ًهي مرحلة مستمرة أيضا وهتدف إىل معرفة نقاط القوة والضعف يف الربنامج ومن   

 : وتتكون هذه املرحلة من أربعة عنارص هي. ثم تعزيز نقاط القوة وجتنب نقاط الضعف
؟ هل استطاعت املنظمة قياس حتقيق األهداف؟ هل حقق الربنامج أهدافه :األهداف  =

هل مؤرشات األداء الرئيسة للربنامج مناسبة؟ هلك إن للربنامج نتائج سلبية أو 
 إجيابية مل تكن يف احلسبان عند تطويره؟
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ويطرح . يقصد هبا األنشطة املتعلقة بتخطيط املسار الوظيفي وتنفيذه :املامرسات  =
تم تنفيذ األنشطة التي خطط هلا؟ هل كانت هي هل : النموذج األسئلة التالية

األنشطة مناسبة هل املسارات الوظيفية تعكس طبيعة نشاط املنظمة وتبىل حاجة 
يف تطوير مسارات مزدوجة أخرى؟ هل املوظف واملنظمة؟ هل جيب أن تفكر املنظمة 

 وظيفي رأيس مناسب؟ ما مدى رضا املوظفني عن السقف األعىل املحدد لكل مسار
 لربنامج؟ وهل هناك أنشطة أخرى يمكن ممارستها جلعل الربنامج أكثر فاعلية؟ا

يعد سوق العمل من األسواق املتقبلة التي حتتاج إىل متابعة بحكم أهنا  :سوق العمل  =
 ومن ثم تؤثر يف عمليات االستقطاب ،تؤثر يف العرض والطلب يف قوة العمل

 هلذا يؤكد النموذج عىل أمهية أخذ . وعىل معدالت الترسب من املنظمة،والتوظيف
سوق العمل يف احلسبان عند تقييم برنامج املسار الوظيفي ودراسته من حيث 

 والسياسات واألنظمة ، ومعدالت األجور، وندرة املهن،معدالت البطالة
 .والترشيعات اخلاصة بالعمل

سارات  حيث يؤكد النموذج عىل دراسة امل:املنافسون للمنظمة يف جمال نشاطها  =
 ومستويات ،الوظيفية التي تطورها املنظامت املنافسة ومدى ترسب املوظفني إليها

ومدى جذهبم   وكذلك سمعتهم يف سوق العمل، والبدالت التي تقدمها،الرواتب
 وإمكانية االستفادة من خططهم وبراجمهم ، والداخلني إىل سوق العمل،للكفاءات

 .  واملسار الوظيفي بشكل خاص،كل عاموجتارهبم يف جمال املوارد البرشية بش
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